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 مقدمه

 شدن عملی و روژئاوا در دموکراتیک خودگردانی تاسیس ابتدای همان از    
 آن متوجه بسیاری نقدهای اوجاالن عبدالله دموکراتیک کنفدرالیسم هایایده
 شماریبی سیل آن، محورمقاومت پروژه و مذکور ایده اندازه، همان به. شد

 ما آنچه. است داشته دنبال به نیز را هواخواهانه و طرفدارانه اظهارنظرهای از
 این از برخی نسبت به حساسیت واداشت، یادداشت این نوشتن به را

 تفاوتیبی به نسبت که کنیمنمی پنهان. است طرفدارانه و منتقدانه هایدیدگاه
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 صد. بودیم خاطرآزرده بسیار ایران در ورزاناندیشه و منتقدین پژوهشگران،
 بالخره اما. نداشتیم نیز زیادی انتظار تاریخی ایحافظه اساس بر البته

 در مقاومت» عنوان تحت ادبیات و فلسفه حوزه ورزاندیشه دو از اینوشته
 و مقاالت ها،ترجمه تمامی متن، خواندن از پیش. گردید منتشر «هیوال میانه

 ادبیات واسازی، اقلیت، ادبیات با رابطه در دوم نویسنده بویژه هاینوشته
 اما کردیممی تداعی ذهنمان در را... و داوود کامل رمان پسااستعماری،

 قصد نوشتار این در اگرچه. افزود ما ناامیدی بر دوچندان هاآن نوشته خواندن
 اما نماییم، محدود پژوهشگر و مترجم دو این متن نقد به تنها را خود نداریم

 .دهیممی قرار هایمانبحث برای دستاویزی را هاآن ادعاهای نقد

 انسانی صرف   هاینگاه ایدئولوژی. ١

 نمایانهمظلوم تصویر خلق و هارسانه میانجیبه دیگران رنج بودن گرنظاره     
 و پناهبی کودکان و زنان مدنی، مردم به نسبت نگرانی ابراز روژئاوا، مردم از

 تماشاچی به شدنتبدیل و انفعال علیرغم انسانی صرف احساسات بیان
 متن نویسندگان نظر از که دارد نیز دیگری سیاسی کارکرد ها،ویرانگری

 متن منطق اساس بر گفت توانمی هرچند است، مانده دور...« مقاومت»
 و هاجریان روشنفکران، از برخی. اندکرده پوشیچشم آن از عامدانه ها،آن

 هایآسیب و صدمات دلیل به تنها را سیاسی تجاوز این جهانی جامعه
 به روژئاوا شکست تهدید تقلیل. دهندمی قرار انتقاد مورد انسانی ناپذیرجبران

 رغمبه زنان، و کودکان غیرنظامیان، کشتار آوارگی، انسانی، فجایع بارآمدن
 نفی راستای در غیرعامدانه و عامدانه انسانی، زیبای ظاهربه گیریجهت یک
 در جنگ هایویرانه میانه در که است جهانی نظیربی سیاسی تجربه این

 برخی تر،سرراست بیانیبه. کوشدمی واقعی دموکراسی و صلح ایجاد راستای
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 به آن ایمنطقه شرکای و جهانی فاشیسم تجاوز سرشناس هایجریان و افراد
 انسانی فاجعه یک مبادا که دهندمی قرار انتقاد مورد دلیل بدین تنها را روژئاوا

 بانی و باعث روژئاوا عجولی چرا که کنندمی استدالل گاها   و دهد رخ دیگر
 در سیاسی تجربه این تداوم آنکه از غافل! است شده انسانی فجایع این

 انسانی فجایع دامنه و شدت از است کرده سعی امروز به تا که است روژئاوا
 سیاسی قواره از دفاع بدون روژئاوا انسانی محتوای از حمایت و بکاهد

 بحبوحه در که است آن جالب. ماندمی شدهبزک ژستی به تنها آن متضمن
 را آن غیردموکراتیک هاآن زعمبه محتوای رد اینبار ٌکردستان، اقلیم رفراندم

 نوع این. پنداشتندمی( گراییملت-دولت) آن سیاسی قواره نفی بر دلیلی
 به گاههیچ که است لبجههه ساید-ٌکرد یادآور روژئاوا درباره اظهارنظرها

 احساسات که ایمسئله همچون تنها و نشد شناخته ملت یک به تجاوز عنوان
 رسدمی نظر به اساس، این بر. بود توجه قابل خراشدمی را متمدنانه و انسانی
 حاکمیت نفی در دستی گاها انسانی، هایابرازنگرانی و هاگیریجهت

 .دارند روژئاوا سیاسی

 زدایینام. ٢

 دموکراتیک اتحاد حزب که بود نامی دموکراتیک خودمدیریتی و روژئاوا      
 محدوده بر اوجاالن، عبدالله خود، معنوی رهبر هایآموزه اساس بر

 بر مختلف سیاسی هایجریان و نیروها همه، این با. نهاد خود ژئوپولتیکی
 دوباره نامیدنی و هتجرب این از زدایینام در سعی خود سیاسی گفتمان اساس

 دولت که «ٌکردی تروریسم» همچون نامی. دارند هایشانایدئولوژی اساس بر
 اما. ندارد تبیین به نیازی و است شمس من اظهر کندمی استفاده آن از ترکیه

 ،«ٌکردستان» ،«روژئاوا» عنوان تحت پروژه این تلقی به نسبت که هاییآن
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 درون به مبادا که دارند واهمه «بزرگ ٌکردستان از بخشی» و «ٌکرد نیروهای»
 تحت آن نامیدن به تمایل بیشتر فروغلتند، زبانی-نژادی-قومی هایمرزبندی

-دولت یک هایچارچوب درون اگر گویی. دارند «سوریه شمال» عنوان
 هایمرزبندی به تن نمایند، استیضاح را روژئاوا غیردموکراتیک، ملت
 از بخش این که ایاستعماری هایمرزبندی همان. اندنداده نژادی آلودخون
 و تقسیم عرب عمدتا جمهوری یک درون سوریه شمال عنوان تحت را مردم

 قالب در دولت «بنیانگذار خشونت» دهه چندین. بود نموده استعمار
 خشونت نوع در آن بخشمشروعیت اقتدار و سیاسی-نظامی خشونت

 در هاآن ترسیم با و بود رانده قانونی ماوارای ساحت به را ٌکردها گفتمانی،
 به و بودزدهدست هاآن «ادغامی حذف» به سوریه شمالی هایبخش قالب
 پایان با. ساختمی موجه را سوریه شمال عنوان تحت هاآن تلقی دلیل همین

 حقوق به دستیابی برای فرانسه علیه که ٌکردها سوریه در فرانسه استعمار
 گرایانملی جانب از داخلی استعماری با باراین بودند، جنگیده شانملی

 عنوان به حتی را هاآن سوریه عربی دولت هادهه برای. شدند مواجه عرب
 به اشهمتایان همچون را ٌکردی زبان و شناختنمی رسمیت به سوری ٌکرد

 ژینوساید با را هاآن که بماند. نمودمی تعریف عربی زبان از ایلهجه عنوان
 اما. بود ساخته روبرو عربی کمربند ایجاد راستای در اعراب نفع به اتنیکی

 سوال زیر را دروغین هایمرزبندی این حاکمیت، بحران که است سالی چند
 آرمان از فارغ علمی   تحلیل لحاظ به حتی دیگر شاید میان این در. است برده

 بردن کاربه از اکراه و سوریه شمال عنوان تحت آن نامیدن سیاسی، اهداف و
 نوعی سمت به ،«ٌکردستان روژئاوای» یا و «روژئاوا دموکراتیک خودگردانی»

 یک مورسو،» رمان مترجم که ایاستراتژی همان. زندمی پهلو زدایینام
 .است واقف آن سیاسی کارکرد بر خوبی به «مجدد بررسی
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 فوبیا-ٌکرد. ٣

 که است ایایده اساس از روژئاوا، دموکراتیک خودگردانی پروژه       
 موجود منازعات و هاتنش بازتولید در نه را خود مترقی سیاسی   موجودیت

 که البته. است کرده پیاده و جسته هاآن از فراروی جسورانه طرح یک در بلکه
 متن نویسندگان قرائت با متفاوت آن ایماژهای و هویت از هاآن تعریف

 از و مستقیم دموکراسی افقی، اداری سیستم حال، هر به. است...« مقاومت»
 کمونال، و مردمی شوراهای خودگردان، مستقل هایکانتون تشکیل پایین،
 تاییدگر محیطیزیست گرایشات با محورتعاونی اقتصاد و جنسیتی برابری

 فقطنه اوجاالن اندیشه در دموکراتیک کنفدرالیسم. است هاآن هایفراروی
 مثابهبه بلکه ٌکردها، ملی یمسئله باب در گراغیردولت حلیراه عنوانبه

 یطلبانهمساوات اجتماعی نظم یک و دموکراتیک یمدرنیته بلوک ساخت
 اگر حتی همه، این با. گرددمی قلمداد دارانهسرمایه یمدرنیته برای بدیل

 بر دلیلی توانستنمی نمود،می ٌکردی اجتماعات به محدود را خود روژئاوا
 خواندن ارتجاعی. باشد ارتجاعی پروژه یک درون به آن فروغلتیدن تصدیق

 خلط معنای به زبانی-فرهنگی تاریخی   تمایزات بر استوار سیاسی   پروژه هر
 از زداییتاریخ و فرادست با فرودست گراییملی میان ماهوی هایتفاوت

 حق به قایل چپ گفتمان چه اگر. است آن اجتماعی-تاریخی بسترهای
 نیز را ایده این...« مقاومت» متن نویسندگان اما است، ملل سرنوشت تعیین

 البته. اندکرده تخطئه شاناشاره مورد هایمرزبندی در فروغلتیدن بهانه به
 برای ملل سرنوشت تعیین حق حتی تاریخی، دالیل بنابه است ذکر به الزم

 مبارزات در توانمی را این. گذردمی ملی استقالل خالل از ناگذیر ٌکردها
 استعمار سوریه، در فرانسه استعمار علیه اول جهانی جنگ از پس ٌکردها
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. کرد مشاهده ترکیه در داخلی استعمار علیه مبارزات و عراق در انگلستان
 که بود استقاللی و ملی حقوق به یابیدست جهت در مبارزات این تمامی

 و شده ربوده ٌکردها از سور معاهده برخالف و اول جهانی جنگ از پس
 . باقیست خود قوت به وضعیت این عریان خشونت میانجی به نیز همچنان

 هایجریان اکثریت به قریب میان در که فوبیا-ٌکرد این هرحال، به       
 را شانلاستقال شاننوشته البته – مستقل پژوهشگر افراد حتی و چپ سیاسی

 و تاریخی هاییبندیصورت از ناشی دارد، وجود -است برده سوال زیر
 اینکه جایبه بیشتر هاآن. است اجتماعی حیات ٌکنه در یافتهرسوب هژمونیک  

 فوبیای-ٌکرد این منطق بایستی بگیرند، را ٌکردی هویت سیاست نقد ژست
 که- واسازی این بودن جانکاه رغمبه. دهند قرار واسازی مورد را خود
 پژوهشگرانی برای -است شانفرادستی موقعیت بردن سوال زیر آن شرطپیش

 کار شاید هستند، دریدایی واسازی انتقادی متون درگیر هاستسال که
 !آید نظر به تریآسان

 سیاسی-نظری کوری. ٤

 تحقق و دموکراتیک کنفدرالیسم پروژه چپ عمدتا جریانات از برخی       
 فراروی بر مبتنی که دلیل نای به صرفا را روژئاوا در دموکراتیک خودمدیریتی

 آمریکا با موقت تاکتیکی هایپیمان و لنینیسم-مارکسیسم ایدئولوژی از
 نظام از بخشی حالت ترینبدبینانه در است، بوده( کوبانی مقاومت در بویژه)

 خوردهفریب ایپروژه حالت ترینخوشبینانه در و جهانی امپریالیستی
 انسداد و رکود یک دچار روژئاوا جریان با مواجهه در هاآن. پندارندمی

 سیاسی-نظری کوری این در هاآن از برخی حتی. اندشده نظری-تاریخی
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 را نوعثمانی فاشیسم و روژئاوا میان جنگ و ربوده همه از را سبقت گوی
 که دارند تمایل هاآن. کنندمی قلمداد امپریالیستی جبهه دو جنگ همچون

 یا و طلبیفرصت به را ژئوپولتیک تضادهای و هارقابت از برداریبهره
 آن با که مبارزاتی نسبت به را مسئله همین اما دهند، تقلیل خوردگیفریب

 تلقی سوسیالیستی خالقانه و تیزبینانه تاتکیک نوعی کنندمی پنداریهمذات
 هایجنبش درون موقت تاکتیکی هایپیمان این که نکنیم فراموش. نمایند

 به تنها و است داشته فراوانی سابقه سوم جهان ضداستعماری و گرایانهملی
 فلسطین آزادیبخش جنبش مثال برای. شودنمی محدود روژئاوا مقاومت

 بوده سعودی عربستان همچون غیردموکراتیکی هایدولت بر متکی همواره
 ژئوپولتیکی مناسبات از موقت و تاکتیکی امتیازات کسب نتیجه، در. است
 حتی بلکه نیست، جهانی امپریالیسم دامان به افتادن معنایبه الزاما

 آن اصلی استراتژی تقویت به بدل آینده در تواندمی تاکتیکی هایموفقیت
 به است کافی چپ جریانات این. گردد داریسرمایه مدرنیته با مبارزه یعنی

 و تزاری روسیه در ناآرامی ایجاد در)!(  امپریالیست آلمان هایحمایت
 به لنین آیا آورند، خاطربه را مسکو به بازگشت در لنین به مستقیم هایکمک

 انقالب راستای در را تاکتیکی امتیازات یا شد تبدیل امپریالیسم از بخشی
 کرد؟ هدایت

یف یک علیه. ٥  تحر

 اندیشه و تاریخی شناسیجامعه به نسبت ما که انتقاداتی تمامی رغمبه     
 تحقق حلراه خاورمیانه، در ٌکرد مسئله بندیصورت در اوجاالن سیاسی

 تئوری نقد در وی مدارانهدرون تئوریک   و نظری مبانی حتی و ٌکردها آزادی
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 دو آن هایکژفهمی دادننشان در سعی وی از دفاع با اینجا در داریم، دولت
 .داشت خواهیم را ادبیات و فلسفه حوزه پژوهشگر

 نویسندگان که آنگونه را دموکراتیک کنفدرالیسم مفهوم اوجاالن عبدالله       
 بلکه اروپا، دموکراتیک تمدن میراث دل از نه گویندمی...« مقاومت» متن

 آن بر وی. است نموده استخراج مزوپوتامیا یا النهرینبین بومی نهادهای
 وضعیت سومری، محوردولت جوامع اولین پیدایش از پیش تا که است

 تشکیل و است بوده افقی دموکراسی یک بر مبتنی النهرینبین جوامع طبیعی
 ظاهری اشکال متحده، ایاالت تا گرفته سومر کاهنی دولت از هادولت دیگر
 اوجاالن، سیاسی اندیشه بنابراین،. هستند سومری دولت از اصلی فرم یک
. جویدمی دولت، یعنی اصلی، فرم این نفی درون را دموکراسی و آزادی راه

 قرائت یک نفع به را ارتدکس و کالسیک مارکسیم روبنای/زیربنا مدل وی
 از را داریسرمایه مدرنیته فرم با مبارزه ترتیب، بدین و نهدوامی محوردولت
 با اوجاالن همچنین،. بردمی پیش استثمار بنیاد مثابهبه دولت نقد خالل

 حلراه که دکنمی مخالفت دلیل بدین ٌکردی ناسیونالیستی هایجنبش
 داریسرمایه مدرنیته فرم تداوم را ٌکردها ملی یمسئله برای گراملت-دولت

 داریسرمایه و نژادگرا خصلت دو هر دارای ملت-دولت چراکه پنداردمی
 از فرهنگی-قومی لحاظبه ٌکردستان اوجاالن نظر به این، بر عالوه. است

 که شد خواهد دچار سرنوشتی همان به و است برخوردار متنوعی جمعیت
 و ترک عرب، هایملت-دولت سیطره تحت فرودست جوامع دیگر و ٌکردها
 ٌکردستان سیاسی و جغرافیایی پارگیتکه هرحال،به. اندکرده تجربه ایرانی

 که استکرده ایجاد ٌکردها میان را ایفرهنگی و سیاسی-اجتماعی تنوع
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 اداره واحد ملتی-دولت تحت عادالنه و دموکراتیک صورتبه تواندنمی
 . شوند

 است، نکرده انتخاب برگزیده ملت عنوان به را ٌکردها متاخر، اوجاالن      
 اتحادیه یک خلق واسطهبه خاورمیانه هایخلق تمامی آزادی سودای در بلکه

 تاکتیک   یک همچون بتواند که ایاتحادیه. است بوده کنفدرالیست بلوک و
. نماید فراهم را آن داریضدسرمایه و دموکراتیک گسترش راه گذار یدوره

 بوده ادعاها این تاییدگر خوبی به روژئاوا پروژه در هاتئوری این آزمون میدان
 سیاسی ساختار کلی طوربه و مردمی شوراهای ها،کانتون که چرا است،
 بنابراین،. است بوده فراقومی و طلببرابری سکوالر، روژئاوا، در قدرت

 اتفاقا. برگزید را خاورمیانه در دیدهستم هایخلق بلکه ملت، یک نه اوجاالن
 جدی هاینقد برابر در را وی که است ملت-نادولت پروژه و نکته همین

 سیاست اتخاذ همچنین. است داده قرار ٌکردی ناسیونالیست هایجریان
 ٌکرد و اوجاالن توسط کردستان کارگران حزب پیدایش اوان در ٌکردستانی

 اندیشه درون هژمونیک امر و تاریخی هایزمینه درون بایستی را چپ کردن
 اوجالن همه، این با. جست کمالیسم با آن تنیدگی درهم و ترکیه وطنی چپ

 علیت واژگونی واسطهبه اقتصادی گراییتقلیل دلیل به را بودن چپ هم متاخر
 ایتئوری به آوردنروی و روسی مارکسیم روبنای/زیربنا مدل در مضمر
. را هویت سیاست محور،دولت مدل نفی اساس بر هم و وانهاد محوردولت

 یک بوکچین مورای و نگری هارت،آنتونیو مایکل آرای از متاثر اوجالن
 را هویتی سیاست مرزهای بتواند هم تا نمود اتخاذ را آنارشیستی سیاست
 . باشد زده پس را لنینیسم-مارکسیم طبقاتی سیاست اینکه هم و درنوردد
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 گواهی ٌکردستان در حزبی و سیاسی اندیشه تاریخ که است ذکر به الزم       
 چپ» یا «چپ بر ٌکرد» هایتقدم کنندهخسته و گیرنفس مشاجرات بر است

 در اینکه نه نمود واسازی بایستی را کاذب هایدوگانه و هاتقدم این. «ٌکرد بر
 مستقل پژوهشگرانی مقام در و ماند گرفتار دیگری بر یکی تقدم باطل دور

 کالم فحوای از البته صد! است نیافته تقدم ٌکرد بر چپ چرا که خورد افسوس
 نوعی بیشتر چپ از هاآن تعریف که دریافت توانمی پژوهشگر دو این

 انتقادات توانمی چه اگر هرحال، به. است اپرانیسم پان و بعثیسم کمالیسم،
 وارد دهندمی سیاسی تقدمی ٌکردبودن به که جریاناتی از دسته آن بر بسیاری

 یا مترقی معیار به آن کردنتبدیل و دوگانه این نمودن واژگون اما ساخت،
 نوعی از حاکی باشد، شبیه انتقادی نگاهی به آنکه از بیش بودنمرتجع

 ادعاها این دوی هر که چرا است، سیاسی ورزیغرض شاید یا انگاریساده
 واقعی و سیاسی مبنایی فاقد تاریخی، تجربه منظر از چه و تئوریک نظر از چه

 سیاسی و تاریخی هایریشه به توجه با انتقادی نگاهی بنابراین،. هستند
 بتواند ملی مسئله سازیبرجسته ضمن که باشد عملی و ایده دنبال به بایستی

 زدن،سینه بر کلی امر سنگ   با نه دهد پیوند فراملی کلی امر با را اشسیاست
 . سازد تهی معنا از را جزئی امر

 الفارقمع قیاس. ٦

 استعماری تقسیمات میانجی به و اول جهانی جنگ از پس ٌکردستان      
 ترکیه، جدیدالتأسیس کشور سه میان اشساکنان ملی حقوق به توجه بدون
 مورد استعماری هایملت -دولت این مرزهای قالب در و سوریه و عراق

 جنگ از پس اسرائیل نام به هیوالیی ایجاد اما گرفت، قرار داخلی استعمار
. داشت قرار استعمارگر دول اشغال سیاست ادامه جهت در و دوم جهانی
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 تقسیمات و هاسیاست اصلی قربانیان خود که ٌکردها مسئله سازیهماناین
 همان از برآمده که اسرائیل مسئله با هستند خاورمیانه در استعماری

 همکاری نامیدن انحرافی و امپریالیستی یا است تقسیمات و هاسیاست
 و هاشکاف از استفاده جهت در تاکتیکی که- سوریه در آمریکا با ٌکردها
 موجودیت از دفاع چارچوب در ایمنطقه و جهانی ژئوپلتیک هایهایرقابت

 ذهن به را عامدانه رفتاری یا تاریخی ناآگاهی -است مردمانش و روژئاوا
 و گرستم از وارونه تصویری ارائه جز چیزی هدفش که سازدمی متبادر

 از هیوالسازی توهم جز الفارقمع هایقیاس این نتیجه. نیست دیدهستم
 یادآوری که بجاست. داشت نخواهد پی در را شانملی مطالبات و ٌکردها

-نژادی-قومی مناسبات در فروغلتیدن را ٌکردستان اقلیم که هاییآن شود
 و ترکمنی هایزبان رسمیت و آن اساسی قانون به نگاهی پندارندمی زبانی

 به تا بیندازند -نفریشان هزار چند و اندک جمعیت وجود با- آشوری
 .بیندیشند بیشتر کمی! «شانزایدالوصف» هایتحریف

ید؟ واهمه چیزی چه از. ٧  دار

 دامان به ٌکردستان، و ٌکرد نام آوردن محض به که باورند این بر بسیاری      
 گاههیچ که هستند کسانی عمدتا هاآن. افتاد خواهیم گرایانهواپس ایاندیشه

. بیندیشند دیگری چیز به خود ملی و جغرافیایی مرزهای از فراتر اندنتوانسته
 کانتی «پیشینی مقوالت» از یکی به بدل هاآن اذهان در گراییملی واقع، در

 آوردن زبان به محض به اما. است هایشانتجربه محک و معیار که است شده
 نشاندگی،دست امپریالیستی، سیاست را آن ،«ٌکرد ملت» مفهوم
 دونالد و غربی هایرسانه اگرچه. کنندمی تلقی طلبیتجزیه و خوردگیفریب
 از نقد اما بکاهند، ایقبیله/قومی منازعات سطح به را آن دارند تمایل ترامپ
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 کردن تلقی ٌکرد از هراس و روژئاوا پروژه از زداییهویت درون از الزاما هاآن
 ٌکردی هویت از بیشتر اردوغان واهمه! نزنیم گول را خودمان. گذردنمی هاآن

 پروژه از نه است ترکیه دولت مرزهای درون به آن تسری از ترس و تجربه این
 رفراندوم تجربه با روژئاوا هایتفاوت رغمبه که همانگونه. آن ملت-نادولت

 خود سیاسی-ارضی تمامیت برای بالقوه تهدید یک نیز را آن ٌکردستان، اقلیم
 اردوغان با مشترکی هراس چه....« مقاومت» متن نویسندگان. کردمی تلقی
 هویت به تاختن برای ایبهانه روژئاوا از نیز هاآن دفاعی متن حتی که دارند

 دوگانه ساخت و بودن چپ به هاآن دعوت که اینجاست شود؟می ٌکردی
 ترکیسم پان شهروندی دعوت کارت همان شبیه «ٌکردبودن/بودنچپ» کاذب

 به شدن بدل و ٌکردی هویت فراموشی نیز آن هایچپ حتی که است ترکیه در
 .پنداشتندمی بودنمترقی و سعادت را ترک یک

 با رابطه در ٌکردها حساسیت به نسبت همدالنه درکی با اگر همه، این با       
 شاید بنگرید، مسئله به هاآن سوی از تجربه این کردن تعریف ٌکرد و روژئاوا

 هایجنبش به نگاهتان همچون بسازید، آن از بالقوه هیوالیی آنکه از بیشتر
 رابطه در لویناس و دریدا اخالقی هایآموزه و فانون فرانتس التین، آمریکای

 به توانمی. کردیدمی تلقی بخشیرهایی پروژه از بخشی را آن دیگری، با
 و تاریخی هراسی از ناشی روژئاوا، در هویت بر اصرار این که دریافت آسانی

 هاآن بر قرن یک از بیش که است هیوالهایی وجود به نسبت موجه البته صد
 که ایخاورمیانه فرادست هایملت-دولت هیوالی: است انداخته سایه

 بوده شانشوونیستی هایسیاست از بخشی تنها تعریب و تفریس تتریک،
 موقعیت آن درون....«  مقاومت» متن نویسندگان که هیوالیی همان. است

 آن راندنپس و روژئاوا مسئله در هویت هیوالوار نفی با بالقوه و اندیافته بیان
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 همدستی همین. اندشده تبدیل آن راست دست   به انتزاعی و کلی امر بهانه به
 حتی و مترقی چپ جزئی، امر در فرونرفتن امرکلی، بهانه به که است اهآن

 و ترکی فاشیسم عربی، سوسیالیسم همپای دموکراسی، و عدالت مفهوم
. هراسندمی ملت یا و ٌکرد واژه بردن بکار از ایرانی نارسیستی ناسیونالیسم

 با کردن نرم وپنجهدسته دلیلبه که پژوهشگرانی است تعجب جای قدری
 را مفاهیم این بارخشونت هایسویه دیگری کس هر از بیش دریدا مباحث

 به هاآن نزدیکی این در دیگری یک از بحث پای که زمانی هستند، مستحضر
 -نماید تشویش دچار هاآن ذهنی مقوالت دارد امکان که- شودمی آورده میان

 آیا. یابندمی گرایش آن رانیحاشیهبه و حذف به کاذب دوگانه یک ساخت با
 مورد را خود اندیشه هیوالوار هایبنیان قدری که است نرسیده آن وقت

 بالقوه، و موجود هیوالهای بندیتقسیم جای به و دهید قرار واسازی و پرسش
 نقطه این از راستین نقد اتفاقا که بپردازید خود موقعیت و جایگاه نقد به

 و فانون فرانتس از همچنان دارید قصد ادامه در شاید یا. شودمی شروع
 کلی امر بهانه به همزمان و بنویسید اقلیت زبان اهمیت و آلبرکامو بازنویسی

 این بر. نمایید نفی را ٌکردی هویت تانگفتمانی موقعیت گذارانبنیان سیاق به
 کاربه تاننوشته ابتدای در که یی«ما» و قربانیان جزو تنها نه شما اساس،

 نمود اثبات نیز اول نویسنده راستی! دارید ستم در دستی بلکه نیستید، ایدبرده
 سرآخر. شتابدمی اشیاری به چگونه هگل بازخوانی پروژه میان این در که

 آن...« مقاومت» متن دوم نویسنده که روشنفکرانی از یکی تعبیری به اینکه،
 اما «گویدمی سلطه علیه را حقیقت واقعی روشنفکر: »شناسدمی خوبی به را
 .اندانداخته کاربه حقیقت علیه را قدرت روشنفکرنماها رسدمی نظر به


